DODATOK Č. 5
K ZÁKLADNÉMU PROSPEKTU ZO DŇA 22. OKTÓBRA 2015

Slovenská sporiteľňa, a. s.
2 000 000 000 EUR
Program vydávania dlhových cenných papierov
Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 653
(ďalej len „Emitent“) v súvislosti s 2 000 000 000 EUR ponukovým programom vydávania dlhových cenných
papierov (ďalej len „Program“), ktoré budú priebežne alebo opakovane vydávané Emitentom, pripravila základný
prospekt zo dňa 22. októbra 2015, ktorý bol schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT12138/2015-1 zo dňa 28. októbra 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29. októbra 2015, v znení Dodatku
č. 1 zo dňa 10. novembra 2015, ktorý bol schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-12974/20151 zo dňa 16. novembra 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16. novembra 2015, Dodatku č. 2 zo dňa
7. marca 2016, ktorý bol schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT- 2724/2016-1 zo dňa
14. marca 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16. marca 2016, Dodatku č. 3 zo dňa 21. marca 2016, ktorý
bol schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT- 3202/2016-1 zo dňa 23. marca 2016, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 23. marca 2016 a Dodatku č. 4 zo dňa 4. mája 2016, ktorý bol schválený
rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-5368/2016-1 zo dňa 10. mája 2016, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 10. mája 2016 (ďalej len „Prospekt“).
Tento dokument pripravený Emitentom predstavuje dodatok k Prospektu (ďalej len „Dodatok“) v zmysle § 121
ods. 9 a § 125c zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o cenných papieroch“). Pojmy
s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v tomto Dodatku, majú význam uvedený v Prospekte.
Tento Dodatok je dodatkom k Prospektu a musí byť čítaný spolu a v súvislosti s Prospektom.
Predmetom tohto Dodatku je zapracovanie údajov z priebežnej neauditovanej konsolidovanej účtovnej závierky
Emitenta pripravenej v súlade s IAS 34 za polrok končiaci sa 30. júna 2016, ktoré boli zverejnené na webovom
sídle Emitenta (www.slsp.sk) dňa 5. augusta 2016, do Prospektu.
Tento Dodatok podlieha schváleniu Národnej banky Slovenska a následnému zverejneniu v zmysle Zákona
o cenných papieroch.
Tento Dodatok bude zverejnený rovnakým spôsobom ako bol zverejnený Prospekt, a to v elektronickej forme na
internetovej stránke Emitenta (www.slsp.sk/cenne-papiere.html), ktorá je súčasťou webového sídla Emitenta,
a v písomnej forme bude dostupný k nahliadnutiu na odbore Riadenia bilancie Emitenta, pričom oznam o jeho
bezplatnom sprístupnení bude uverejnený v denníku Hospodárske noviny.

11. augusta 2016

I.

Časť 1. SÚHRN PROSPEKTU sa mení nasledovne:

1.

Text časti B.12 „Vybrané kľúčové historické finančné informácie“ sa vymazáva a v plnom rozsahu nahrádza
textom:
„

B.12

Vybrané kľúčové historické
finančné informácie

Nasledovné historické finančné informácie boli vyňaté z príslušných
uverejnených auditovaných konsolidovaných finančných výkazov
Emitenta za príslušné obdobia.
Auditovaný konsolidovaný výkaz o finančnej
situácii pripravený v súlade s IFRS (v tis. EUR)
AKTÍVA
Finančné aktíva držané do splatnosti
Úvery a pohľadávky voči klientom
Aktíva spolu
ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE
Vklady klientov
Vydané dlhové cenné papiere
Vlastné imanie spolu
Záväzky a vlastné imanie spolu
Auditovaný konsolidovaný výkaz ziskov a strát
pripravený v súlade s IFRS (v tis. EUR)
Čisté úrokové výnosy
Čisté výnosy z poplatkov a provízií
Zisk pred daňou z príjmov
Daň z príjmov
Čistý zisk po zdanení
Súvaha (priebežné neaudit. konsolidované údaje
podľa IAS 34 v tis. EUR)
AKTÍVA
Finančné aktíva držané do splatnosti
Úvery a pohľadávky voči klientom
Aktíva spolu
ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE
Vklady klientov
Vydané dlhové cenné papiere
Vlastné imanie spolu
Záväzky a vlastné imanie spolu
Výkaz ziskov a strát (priebežné neaudit.
konsolidované údaje podľa IAS 34 v tis. EUR)
Čisté úrokové výnosy
Čisté výnosy z poplatkov a provízií
Zisk pred daňou z príjmov
Daň z príjmov
Čistý zisk po zdanení

Vyhlásenie, že nedošlo
k žiadnej podstatnej
nepriaznivej zmene
vyhliadok Emitenta, alebo
opis všetkých podstatných
nepriaznivých zmien.

2015

2014

2 490 694
9 365 307
13 980 026

2 579 817
8 085 570
12 968 650

10 671 536
1 101 954
1 539 481
13 980 026

9 666 285
929 840
1 310 781
12 968 650

2015

2014

468 985
121 446
246 558
(60 788)
185 770

463 937
123 393
239 544
(56 798)
182 746

30.6.2016

31.12.2015

2 425 504
9 603 606
14 384 900

2 490 694
9 365 307
13 980 026

10 937 412
1 218 638
1 493 391
14 384 900

10 671 536
1 101 954
1 539 481
13 980 026

30.6.2016

30.6.2015

231 481
64 689
173 218
(38 451)
134 767

231 734
62 478
119 218
(28 853)
90 365

Za obdobie uvedené v tabuľkách vyššie nedošlo k žiadnej významnej
zmene vo finančnej situácii Emitenta.
Od dátumu naposledy uverejnených auditovaných finančných výkazov
Emitenta nedošlo k žiadnej podstatnej nepriaznivej zmene vo
vyhliadkach Emitenta.
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Opis významných zmien vo
finančnej alebo obchodnej
pozícii nasledujúcich po
období, za ktoré sú uvedené
finančné informácie.

Po období, za ktoré sú uvedené historické finančné informácie, nedošlo
k žiadnej významnej zmene vo finančnej alebo obchodnej pozícii
Emitenta.

“
II.

Časť 4. ZOZNAM KRÍŽOVÝCH ODKAZOV POUŽITÝCH V PROSPEKTE sa mení nasledovne:

1.

Text sa dopĺňa o nový odsek (4), ktorý znie:
„Neauditovaná priebežná konsolidovaná účtovná závierka Emitenta pripravená v súlade s IAS 34 za polrok
končiaci sa 30. júna 2016 (viď informácia v časti Prospektu „Finančné informácie týkajúce sa aktív a pasív,
finančnej situácie a zisku a strát Slovenskej sporiteľne, a. s.“), ktorá je súčasťou Polročnej správy Emitenta
za prvý polrok 2016 („Polročná správa 2016“). Prospekt musí byť čítaný spolu s vyššie uvedenou časťou
Polročnej správy 2016, ktorá sa považuje za vsunutú do a tvoriacu časť Prospektu. Ostatné časti Polročnej
správy 2016, ktoré nie sú vsunuté do tohto Prospektu formou odkazov nie sú pre investorov relevantné.“

III.

Časť 5. DOKUMENTY K NAHLIADNUTIU sa mení nasledovne:

1.

V texte bodu (2) sa za odsekom: „(ii) Výročná správa 2014;“ vymazáva spojka „a“

2.

Text bodu (2) sa dopĺňa o nasledujúce odseky/text:
„(iv) Výročná správa 2015; a
(v) Polročná správa 2016.“

IV.
1.

Časť 13. SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, A. S. sa mení nasledovne:
Text v časti „Finančné informácie týkajúce sa aktív a pasív, finančnej situácie a zisku a strát Slovenskej
sporiteľne, a. s.“ sa v časti „Priebežné finančné informácie“ dopĺňa o nasledujúci odsek:
„Priebežná neauditovaná konsolidovaná účtovná závierka Emitenta pripravená v súlade IAS 34 za polrok
končiaci sa 30. júna 2016, ktorá je súčasťou Polročnej správy 2016 je uvedená vo forme odkazu (pozri časť
Prospektu „Zoznam krížových odkazov použitých v Prospekte“) a je dostupná na webovom sídle Emitenta
(www.slsp.sk).“

2.

Text v časti „Informácia o trende“ so znením „Zverejnenie priebežnej neauditovanej konsolidovanej
účtovnej závierky pripravenej v súlade s IAS 34 za polrok končiaci sa 30. júna 2016 ako súčasť Polročnej
správy 2016 je naplánované na 5. augusta 2016.“ sa vymazáva a v plnom rozsahu nahrádza nasledujúcim
textom: „Dňa 5. augusta 2016 Emitent zverejnil priebežnú neauditovanú konsolidovanú účtovnú závierku
pripravenú v súlade s IAS 34 za polrok končiaci sa 30. júna 2016 ako súčasť Polročnej správy 2016.“.

3.

Text v časti „Významná zmena finančnej situácie Emitenta“ sa vymazáva a v plnom rozsahu nahrádza
nasledujúcim textom:
„Odo dňa zostavenia uverejnenej priebežnej neauditovanej konsolidovanej účtovnej závierky Emitenta
pripravenej v súlade s IAS 34 za polrok končiaci sa 30. júna 2016 nenastali žiadne významné zmeny alebo
skutočnosti vo finančnej alebo v obchodnej situácii Emitenta a spoločností zahrnutých do konsolidácie
Emitenta.“

2

Právo na odstúpenie od ponuky
V súlade s § 125c ods. 5 Zákona o cenných papieroch, investori, ktorí pred zverejnením tohto Dodatku prijali
ponuku na nákup alebo upísanie Hypotekárnych záložných listov v súvislosti s verejnou ponukou vyhlásenou na
základe Prospektu, pričom táto verejná ponuka nebola uzatvorená v čase, keď nastali skutočnosti, ktoré sú
predmetom tohto Dodatku, t.j. v čase zverejnenia údajov z priebežnej neauditovanej konsolidovanej účtovnej
závierky Emitenta pripravenej v súlade s IAS 34 za polrok končiaci sa 30. júna 2016, majú právo zrušiť príslušné
objednávky na nákup predmetných Hypotekárnych záložných listov (resp. odstúpiť od nich), a to do dvoch
pracovných dní po zverejnení tohto Dodatku.
Vyhlásenie Emitenta
Emitent, zastúpený RNDr. Vladimírom Polhorským, PhD. a Ing. Tomášom Pavlákom, prokuristami, vyhlasuje, že
je výhradne zodpovedný za informácie uvedené v tomto Dodatku.
Emitent vyhlasuje, že pri vynaložení všetkej náležitej starostlivosti sú podľa jeho najlepšieho vedomia údaje
obsiahnuté v tomto Dodatku v súlade so skutočnosťou a že neboli opomenuté žiadne skutočnosti, ktoré by mohli
nepriaznivo ovplyvniť význam tohto Dodatku.

V Bratislave dňa 11. augusta 2016.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

___________________________

___________________________

RNDr. Vladimír Polhorský, PhD.

Ing. Tomáš Pavlák

prokurista

prokurista
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